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บทคัดย่อ
บทความเรื่องจริยธรรมในการบริการสาธารณะ เป็นการอธิบายองค์ประกอบสำ�คัญในการ
บริการสาธารณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบการบริการ สินค้าที่ให้บริการ และผู้รับบริการ โดยความ
เกีย่ วข้องระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูร้ บั บริการจะมีพนั ธกิรยิ าร่วมกันซึง่ ได้แก่ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของการให้บริการซึง่ ผูใ้ ห้บริการจะต้องมีจติ สำ�นึกด้านจริยธรรมและแสดงออกต่อผูร้ บั บริการโดยถ้วนหน้า
การเป็นผู้มีจริยธรรมในการบริการที่ดีดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดคุณค่าของการให้บริการ และผลลัพธ์
สุดท้ายของการจัดการภาครัฐทีด่ เี กีย่ วกับการบริหารสาธารณะจะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ
คำ�สำ�คัญ
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Abstract
This article was the ethic for Thai public service. The article explains
about important element of public service concerning to service provider and
service recipient. Especially, the relation between service provider and service
recipient were efficiency and quality of the service which has ethical awareness
and show that to all service recipients. However, if you have a good service, it
will be valuable and final result of good government sector management will
build up the satisfaction to all service recipients.
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บทนำ�
รัฐเป็นองค์กรสูงสุดของมนุษย์ โดยได้รวบรวมเอาสังคมทัง้ หลายไว้ดว้ ยกันทัง้ หมด มีวตั ถุประสงค์
ที่จะบรรลุความดีงามขั้นสูงสุดซึ่งอริสโตเติลเชื่อว่า มนุษย์ไม่สามารถประสบสุขและความสมบูรณ์
สุดยอดได้หากปราศจากรัฐ (สุพจน์ บุญวิเศษ, 2549, น. 34) โดยความดีงามความสมบูรณ์ดังกล่าว คือ
ประโยชน์สาธารณะซึ่งได้แก่ การจัดการ การแบ่งสรรอำ�นาจและผลประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนการเมือง
นั้นๆ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2533, น. 2-3) รวมถึงความยุติธรรมและการเพิ่มพูนเสริมสร้างสวัสดิการ
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในรัฐได้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือความอยู่ดีกินดี ความสงบสุข ปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น
การจะทำ�ให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลสำ�เร็จได้จำ�เป็นต้องมี “เจ้าภาพ” ในการดำ�เนินการ
กำ�หนดเป้าหมาย มีการวางแผน การดำ�เนินการ การนำ�ทรัพยากรที่มีอยู่ในรัฐมากระจายเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในสังคมแก่ประชาชนในรัฐ ซึง่ เจ้าภาพดังกล่าวได้แก่รฐั บาลซึง่ เป็นองค์กรทีม่ คี วามชอบ
ธรรมในการดำ�เนินการดังกล่าวและบุคลากรของรัฐซึง่ ได้แก่ขา้ ราชการ เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือพนักงานอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีบทบาทในการดำ�เนินงาน ภารกิจทีร่ ฐั ต้องดำ�เนินการแก่ประชาชนในรัฐ เรียกว่าการ
จัดทำ�บริการสาธารณะ
บทความเรื่องจริยธรรมในการให้บริการสาธารณะนี้ ผู้เขียนต้องการศึกษากรอบแนวคิดด้าน
จริยธรรมเกีย่ วกับการให้บริการสาธารณะ โดยใช้วธิ ศี กึ ษาการวิจยั เอกสาร (Documentary Research)
มุ่งเน้นการศึกษาจากหนังสือ ตำ�รา และบทความทางวิชาการ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
จริยธรรมที่เหมาะสมกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นแนวทางการพัฒนาตัวแบบ
ที่เหมาะสมในการให้บริการสาธารณะที่ดีของไทย สำ�หรับรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละหัวข้อ มีดังนี้

แนวคิดว่าด้วยการให้บริการสาธารณะ

การจัดทำ�บริการสาธารณะ เป็นภารกิจขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ เพราะเมือ่ รัฐได้มกี ารรวมตัวกันภาย
ใต้องค์ประกอบคือ ดินแดน ประชากร รัฐบาล และอำ�นาจอธิปไตยแล้ว จะมีภารกิจทีส่ �ำ คัญคือ (นนทวัฒน์
บรมนันท์, 2554, น. 9-10) ภารกิจที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกับภารกิจในการจัดทำ�
บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งโดยปกติแล้วรัฐมีหน้าที่จัดทำ�บริการ
สาธารณะด้วยตนเอง แต่เมื่อสังคมและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ประกอบกับความซับซ้อน
ของเทคโนโลยีและข้อจำ�กัดของรัฐ ไม่วา่ จะเป็นงบประมาณ ความชำ�นาญเฉพาะทางหรือบุคลากร ทำ�ให้
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การบริการสาธารณะโดยรัฐจึงไม่เพียงพอไม่ทันต่อการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
การแก้ไขดังกล่าวรัฐจึงได้มอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแก่เอกชน (พัชรวรรณ นุชประยูรณ์,
2559, น. 5)
ความหมายของการบริการสาธารณะ
ประยูรณ์กาญจนดุล (2547, น. 108) ได้ให้ความหมายว่า การบริการสาธารณะหมายถึง
กิจกรรมทีฝ่ า่ ยปกครองจัดทำ�ขึน้ เพือ่ สนองต่อความต้องการส่วนรวมของประชาชนและเพือ่ ให้ประชาชน
ได้รบั ประโยชน์ตอบแทนมากทีส่ ดุ รวมถึงประชาชนทุกคนต้องได้รบั โอกาสในการรับบริการอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน
นนทวัฒน์ บรมนันท์ (2552, น. 32) ได้อธิบายว่า การบริการสาธารณะเป็นกิจกรรม (Activity)
ของฝ่ายปกครองที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประกอบด้วย การดำ�เนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
นิตบิ คุ คลมหาชนเป็นผูป้ ระกอบกิจกรรมด้วยตนเอง และกิจกรรมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน
Gaston Jeze (1928 อ้างใน ศิรพิ งษ์ ปานจันทร์, 2554, น. 34) กล่าวว่า การบริการสาธารณะ
หมายถึง กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ได้เฉพาะเมือ่ มีความต้องการของส่วนรวมหรือมีผลประโยชน์สาธารณะทีต่ อ้ ง
ดำ�เนินการและผู้ปกครองของประเทศนั้นได้ตัดสินใจดำ�เนินการในขณะนั้นโดยวิธีการของการบริการ
สาธารณะ
จากความหมายดังกล่าวอธิบายได้ว่า การให้บริการสาธารณะเป็นหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำ�โดย
ฝ่ายปกครองคือเป็นองค์กรหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีใ่ นการตระเตรียมการและปฏิบตั ใิ ห้เป็นไป
ตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารกำ�หนดไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
องค์การที่ทำ�หน้าที่บริการสาธารณะ
แต่เดิมนั้นการบริการสาธารณะเป็นกิจการที่อยู่ในอำ�นาจของรัฐ ต่อมามีกฎหมายที่จัดตั้ง
องค์กรต่าง ๆ เกิดขึ้นและมีบทบาทรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะ ทำ�ให้มีการกระจายอำ�นาจ
ในการจัดทำ�บริการสาธารณะแก่ประชาชนมากขึ้น องค์กรที่มีอำ�นาจหน้าที่ และบทบาทในการจัดทำ�
บริการสาธารณะ มีดังนี้
1. องค์การของรัฐที่มีหน้าที่จัดทำ�บริการสาธารณะ
องค์กรทีท่ �ำ หน้าทีบ่ ริการสาธารณะของไทยปรากฏในการจัดโครงสร้างของระบบบริหารราชการ
แผ่นดินในกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ
ด้วยองค์การราชการส่วนกลาง องค์การราชการส่วนภูมภิ าคและองค์การราชการส่วนท้องถิน่ โดยหน่วย
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งานราชการทีเ่ ป็นราชการส่วนกลางและมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และมีฐานะเป็นกรม สำ�หรับราชการส่วนภูมภิ าค ได้แก่ จังหวัดซึง่ มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล
และอำ�เภอ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทำ�บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น เป็นการดำ�เนินการภายใต้หลักการกระจายอำ�นาจ
(Decentralization) ซึ่งพัฒนามาจากหลักการบริหารราชการที่มีข้อจำ�กัดในเรื่องความล่าช้าและ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ รัฐจึงมีแนวคิดในการกระจายอำ�นาจจากส่วนกลาง
ไปยังส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีดุลยภาพ ระหว่างอำ�นาจในการบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยกำ�หนดความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ในกฎหมาย และให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระภายใต้กฎหมายในการจัดทำ�บริการสาธารณะ รวมถึงการบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ (พัชรวรรณ นุชประยูร, 2559, น. 22) เพื่อให้สามารถบริหารราชการสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ อย่างแท้จริง โดยรัฐบาลเป็นผูท้ �ำ หน้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำ�เป็นภายใต้กรอบของกฎหมายเท่านั้น
สำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยนั้นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำ�บล เทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
3. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีการและกฎหมายอื่น
ด้วยภารกิจในการจัดทำ�บริการสาธารณะที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การจัดทำ�บริการ
สาธารณะโดยส่วนราชการ ไม่มเี พียงพอต่อความต้องการของประชาชนด้วยข้อจำ�กัดด้านอำ�นาจหน้าที่
บุคลากร ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ การจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินกิจกรรม
ในทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมายอื่น มีฐานะเป็น
หน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่ง (พัชรวรรณ นุชประยูร 2559, น. 20) ได้รับมอบอำ�นาจมหาชน
โดยกฎหมายจัดตั้ง มีอำ�นาจหน้าที่ในการจัดทำ�บริการสาธารณะ ตามที่กฎหมายกำ�หนด
4. องค์การมหาชน
องค์การมหาชน เป็นหน่วยงานของรัฐทีม่ ภี ารกิจในการจัดทำ�บริการสาธารณะ นอกเหนือจาก
ส่วนราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ เริ่มจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
เพื่อรองรับการจัดทำ�บริการสาธารณะที่มีการดำ�เนินงานตามแผนงานหรือนโยบาย เพื่อจัดทำ�บริการ
สาธารณะด้านใดด้านหนึ่งที่มีปัญหาความสลับซับซ้อน ความขัดแย้งในการดำ�เนินงาน ความซับซ้อน
ของความรับผิดชอบในระหว่างส่วนราชการอันก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่ยดื หยุน่ ของกฎระเบียบ
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ราชการ และเพื่อความคล่องตัวและมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ
รวมทัง้ ผลประโยชน์สงู สุด รวมทัง้ มีการบูรณาการให้ผเู้ กีย่ วข้องทัง้ หมดเข้าร่วมกันทำ�งานอย่างมีเอกภาพ
และประสานงานกันเพื่อความรวดเร็วในการดำ�เนินงานซึ่งต้องอาศัยความเร่งด่วน
ภารกิจของการบริการสาธารณะขององค์การมหาชน เช่น การรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการทางการแพทย์ เป็นต้น
5. หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น
เพือ่ ให้การจัดทำ�บริการสาธารณะมีความครอบคลุมและบรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดทำ�บริการ
สาธารณะ จึงมีความจำ�เป็นในการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐในรูปแบบเฉพาะที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน โดยกำ�หนดให้หน่วยราชการบางประเภทมีหน่วยธุรการเป็นอิสระและ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำ�นักงานศาลปกครอง สำ�นักงานศาล
ยุติธรรม สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสนับสนุนหน้าที่สนับสนุนการดำ�เนินงานขององค์กรอิสระ
6. องค์กรเอกชน
เนื่องจากภารกิจในการจัดทำ�บริการสาธารณะเป็นภารกิจของรัฐ ในบางประการรัฐไม่อาจ
ดำ�เนินการได้ดว้ ยตนเอง ด้วยเหตุผลอันเกิดจากข้อจำ�กัดในเรือ่ งเทคโนโลยี บุคลากร การบริหารจัดการ
หรือความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง รัฐจึงมอบให้เอกชนเข้าไปดำ�เนินกิจการบริการสาธารณะนัน้ แทนรัฐด้วย
วิธีต่าง ๆ เช่น การให้สัมปทานหรือการร่วมลงทุนในการจัดทำ�บริการสาธารณะร่วมกับรัฐ โดยมีหลัก
เกณฑ์ วิธีการในการเข้าไปจัดทำ�บริการสาธารณะตามที่กฎหมายกำ�หนด
7. องค์การพัฒนาเอกชน
นอกเหนือจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ยังมีองค์การพัฒนาเอกชนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปมี
บทบาทในการให้บริการสาธารณะ โดยเฉพาะการบริการสาธารณะเกีย่ วกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
องค์กรการพัฒนาเอกชนนีอ้ าจได้รบั การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐหรือจากแหล่งอืน่ ทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศ
8. องค์กรภาคประชาชน
องค์กรภาคประชาชนเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัวกันขึ้นมาในรูปประชาคม (Civil
Society) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นกลุ่มที่ทำ�หน้าที่ให้บริการสาธารณะ ซึ่ง
เป็นความต้องการอย่างแท้จริงของคนในชุมชน อาจได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล มูลนิธิหรือ
กองทุนของชุมชน
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เมือ่ กล่าวโดยสรุปจะเห็นว่าการจัดบริการสาธารณะ จะไม่ได้หมายถึงเฉพาะเป็นความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอีกหลายประเภทหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�
บริการสาธารณะ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของให้การบริการ เพื่อประโยชน์
สุขและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
หน้าที่ของรัฐในการจัดทำ�บริการสาธารณะ
เมื่อกล่าวถึงหน้าที่ของรัฐในการจัดทำ�บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนแล้ว เราอาจพิจารณา
ได้หลายลักษณะ เช่น หน้าที่พื้นฐานของรัฐ หน้าที่ด้านความมั่นคง หน้าที่ด้านเศรษฐกิจ หน้าที่ในด้าน
การควบคุมและจัดระเบียบ หน้าที่ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ระบบวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
เป็นต้นซึ่ง เอฟ.เอ็ม.มาร์ก (F.M.Marx, 1959, p. 6) ได้กล่าวว่าขอบเขตที่กว้างที่สุดในการให้บริการ
สาธารณะจะเกี่ยวข้องกับขอบเขตกิจกรรมใด ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ (รวมถึง)
กระบวนการทีเ่ ป็นทางการและการดำ�เนินการของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการทีจ่ ะใช้อ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการกำ�หนด
กฎหมายและการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาล (กรณีปกครองแบบรัฐสภา) และของศาลในการบริหารเกีย่ วข้องกับ
ความยุตธิ รรม อย่างไรก็ตามเมือ่ กล่าวถึงการบริการสาธารณะก็จะหมายถึงเรือ่ งพืน้ ฐานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
บริหารของภาครัฐ
นอกจากนี้การบริการสาธารณะของรัฐจะไม่สามารถหลีกหนีความเป็นการเมืองที่เกิดขึ้น
ในรัฐได้ เพราะการเมืองเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับทุกคน เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับประโยชน์และคุณค่าสาธารณะ
ที่ประชาชนจะต้องได้รับจากฝ่ายตัวแทนของประชาชนซึ่ง เอ็ม. อี. ไดม๊อก และ จี. โอ. ไดม๊อก
(M. E.Dimack& G.O. Dimock, 1969, p. 5) ได้กล่าวว่าการบริหารสาธารณะเป็นการทำ�เป้าหมาย
ทางการเมืองทีก่ �ำ หนดไว้ได้ส�ำ เร็จซึง่ เกีย่ วข้องกับนโยบายจะต้องมีลกั ษณะปฏิบตั อิ ย่างเพียงพอทีจ่ ะแก้ไข
ปัญหาและรักษาไว้ซงึ่ เป้าหมายทางสังคมและจะต้องมีลกั ษณะของการค้นหาและมีความคิดสร้างสรรค์
ในการทีจ่ ะแสวงหาวิธกี ารทีด่ กี ว่า โดยมีรากฐานอยูบ่ นความเข้าใจอย่างกว้างขวางว่าอะไรบ้างทีเ่ กีย่ วข้อง
สัมพันธ์กับกิจกรรมกลุ่มที่มีประสิทธิผล ซึ่งเบิร์นเธียนและฮาร่า (Bernstien and Hara, 1979, p.
47-49) ได้จัดแบ่งหน้าที่ของการบริการของภาครัฐออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. หน้าที่ประเภทการให้บริการได้แก่งานที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าที่เป็นบริการของ
สังคมหรือหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะทั่วไป เช่น การบริการในด้านการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การบริการคุ้มครองป้องกันการรุกรานและการละเมิดเอกราชและ
บูรณภาพแห่งดินแดนจากรัฐอื่น การบริการปกป้องผลประโยชน์และทรัพย์สินของชาติ การบริการ
ด้านสาธารณสุข การบริการด้านการศึกษา การบริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนการบริการ
ในด้านความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
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2. หน้าที่ประเภทการควบคุมและจัดระเบียบได้แก่งานที่มีวัตถุประสงค์ในการแทรกแซงการ
ตลาดการค้าเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าระหว่างหน่วยผลิตหรือกลุ่มผู้ผลิต
หน่วยงานนี้จะทำ�หน้าที่ควบคุมโดยการกำ�หนดระเบียบหรือโดยกิจกรรม เช่น การออกใบอนุญาตการ
ลงทะเบียน การส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ การดูแลเกษตรกร ชาวไร่ชาวนามิให้ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น
นอกจากนัน้ การควบคุมและจัดระเบียบ ยังหมายรวมไปถึงการกำ�หนดแนวทางหรือมาตรการ
ในการปฏิบัติให้บุคคลหรือผู้ประกอบการถือปฏิบัติเพื่อมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือเป็นผลร้าย
ต่อประชาชน เช่น กิจการอุตสาหกรรมหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนกิจการ
ทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน เช่น สถานบริการบางประเภท การควบคุมสือ่ ลามกต่าง ๆ เป็นต้น
3. หน้าที่ในการสนับสนุนได้แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ไม่ได้ทำ�ภารกิจในการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง แต่ทำ�หน้าที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนแก่หน่วย
งานประเภทอื่น ๆ ของรัฐดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานสนับสนุนด้านงบประมาณ
ได้แก่ สำ�นักงบประมาณหรือกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ หน่วยงานสนับสนุนด้านบุคลากรและอัตรา
กำ�ลังตลอดจนกำ�หนดหลักเกณฑ์วิธีการในด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือหน่วยงานด้านการวางแผนการพัฒนาประเทศ เช่น
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านความมัน่ คง เช่น สำ�นักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นต้น
4. หน้าที่ประเภทสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือได้แก่หน่วยงานซึ่งทำ�ภารกิจในด้านการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนจากความสูญเสียต่าง ๆ หรือช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสในชีวิต
ที่ดีขึ้น หรือช่วยให้ประชาชนสามารถดำ�รงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่น สำ�นักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
ซึ่งสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำ�นักงานประกันสังคมซึ่งสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทเช่นนีเ้ ป็นการแบ่งในลักษณะกว้างๆ ตามภารกิจเพือ่ ความสะดวก
ในการจัดประเภทของงานเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานบางหน่วยอาจทำ�ภารกิจหลายภารกิจใน
เวลาเดียวกันหรือในภารกิจเดียวกันอาจมีหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมทำ�ภารกิจนัน้ ก็ได้ เช่น สำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติ อาจทำ�ภารกิจทั้งในด้านการให้บริการและการควบคุมจัดระเบียบ หรือการสงเคราะห์
ช่วยเหลือในเวลาเดียวกัน ในขณะทีภ่ ารกิจด้านการควบคุมจัดระเบียบอาจมีหน่วยงานหลายหน่วยงาน
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เข้ามาเกีย่ วข้อง เช่น การจัดระเบียบสถานบริการอาจมีทงั้ กระทรวงมหาดไทย สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
หรือสำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์สำ�คัญในการจัดทำ�บริการสาธารณะ
เมื่อพิจารณาในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�บริการสาธารณะแล้ว กฎหมายที่
เกีย่ วข้องโดยตรงคือ กฎหมายปกครองซึง่ เกิดขึน้ มาก็โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การ
บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นภารกิจจำ�เป็นอันขาดเสียมิได้สำ�หรับทุกรัฐในโลก หลักการพื้นฐานในการจัด
ทำ�บริการสาธารณะประกอบด้วย
1. หลักความต่อเนื่องของการบริการสาธารณะ หมายความว่า การบริการสาธารณะต้องไม่มี
วันหยุดนิ่ง เพราะจะทำ�ให้ประชาชนเดือดร้อน ประเทศชาติเสียหาย หลักการนี้สะท้อนให้เห็นในหลัก
การทีก่ �ำ หนดในกฎหมายปกครองในด้านต่าง ๆ ทัง้ นี้ นันทวัฒน์บรมนันท์ (2553, น. 354) ได้อธิบายว่า
หลักการที่สำ�คัญของหลักที่ว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ คือ นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ในการ
จัดทำ�บริการสาธารณะ จะต้องดำ�เนินการจัดทำ�บริการสาธารณะอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องตลอด
เวลา หากมีกรณีทมี่ เี กิดมีการหยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ และในกรณีทเี่ กิดการหยุดชะงักในการ
ดำ�เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การมหาชน องค์การที่ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลจะต้อง
เข้าดำ�เนินการแทน เพื่อเป็นหลักประกันการต่อเนื่องของบริการสาธารณะ
2. หลักความเสมอภาค ได้แก่ ความเสมอภาคของประชาชนที่จะได้รับการบริการสาธารณะ
โดยเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐเข้ามาจัดทำ�บริการสาธารณะนั้น รัฐมิได้มี
จุดมุ่งหมายที่จะจัดทำ�บริการสาธารณะขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เป็นการจัดทำ�
เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับประโยชน์จากการ
บริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน หลักการนี้นันทวัฒน์ บรมนันท์ (2553, น. 351) ได้อธิบายเพิ่มเติม
ว่า นอกจากความเสมอภาคทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ยังหมายความ
รวมถึงความเสมอภาคที่จะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นราคาค่าบริการ ความเสมอภาคในการ
เข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐ รวมทั้งความเสมอภาคในการเข้าทำ�งานกับรัฐอย่างเท่าเทียมกันโดยการสอบ
แข่งขันกับบุคคลอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถพื้นฐาน
3. หลักความเปลี่ยนแปลงได้ (ความก้าวหน้า) ของการจัดทำ�บริการสาธารณะ หลักการนี้มี
วัตถุประสงค์สำ�คัญคือ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาชน เพราะความต้องการของประชาชน
สามารถเปลีย่ นแปลงได้อยูเ่ สมอตามสภาพความผันแปรของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองซึง่ นันทวัฒน์

126

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 11 No. 2 (July - December 2019)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

บรมนันท์ (2553, น. 358) ได้อธิบายว่า การบริการสาธารณะที่ดีนั้น จะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
ตลอดเวลา เพือ่ ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจำ�เป็นในทางปกครองทีจ่ ะรักษาประโยชน์สาธารณะ
เพราะโดยสภาพของการจัดทำ�บริการสาธารณะทัว่ ๆ ไปทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป บริการสาธารณะนั้นก็
น่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประชาชนไปด้วย
นอกจากนี้ จอห์น ดี มิลเลท (John D. Milet, 1954, p. 397) ได้อธิบายเกี่ยวกับค่านิยม
ในการให้บริการสาธารณะว่าการให้บริการสาธารณะนัน้ มีเป้าหมายทีส่ �ำ คัญอยูท่ กี่ ารสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ประชาชนโดยเป้าหมายนีเ้ ป็นค่านิยมแรกทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านจะต้องยึดถือไว้เสมอ ซึง่ ค่านิยมหรือหลัก
การของการให้บริการสาธารณะมี 5 ประการได้แก่ความเสมอภาคความตรงต่อเวลาความพอเพียงความ
ต่อเนื่องและความก้าวหน้าโดยมีรายละเอียดของหลักการให้บริการ ดังนี้
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหาร
งานภาครัฐทีม่ ฐี านคติวา่ ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ดังนัน้ ประชาชนทุกคนจะต้องได้รบั การปฏิบตั อิ ย่าง
เท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกันด้วยเหตุผลทางเพศ อาชีพ ระดับการศึกษาหรือสถานะทาง
สังคมทีเ่ ป็นข้ออ้างในการให้บริการ ประชาชนจะต้องได้รบั การปฏิบตั ใิ นฐานะทีเ่ ป็นปัจเจกบุคคลทีต่ อ้ ง
ได้รับมาตรฐานในการให้บริการเดียวกัน
2. การให้บริการที่ตรงต่อเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่จะต้อง
มีความตรงต่อเวลาโดยทีผ่ ลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มปี ระสิทธิผลเลยถ้าไม่มกี าร
ตรงต่อเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะจะต้อง
มีจ�ำ นวนการให้บริการและสถานทีท่ ใี่ ห้บริการทีเ่ หมาะสมเพียงพอซึง่ ความเสมอภาคและความตรงเวลา
จะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจำ�นวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความ
ไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continues Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็น
ไปอย่างสมาํ่ เสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยดึ ความพอใจของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ
ว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อไหร่ก็ได้
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มี
การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการหรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือการเพิม่ ประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะทำ�หน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
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หลักการให้บริการและค่านิยมในการให้บริการสาธารณะ แม้จะมีจ�ำ นวนและข้อปลีกย่อยทีแ่ ตก
ต่างกันไปบ้าง แต่เมื่อจัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็ยังคงจัดอยู่ในหลักการ 3 ประการข้างต้น และเพื่อให้เห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างจริยธรรมในการบริการสาธารณะแล้ว ผู้เขียนได้กำ�หนดกรอบในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับการบริการสาธารณะ ดังนี้
หลักการให้บริการสาธารณะ
1. หลักการบริการสาธารณะว่าด้วยความต่อเนื่อง
2. หลักการบริการสาธารณะว่าด้วยความเสมอภาค
3. หลักการบริการสาธารณะว่าด้วยความเปลี่ยนแปลง

จริยธรรมในการให้บริการสาธารณะ

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับหลักการให้บริการสาธารณะ
จริยธรรมในการบริการสาธารณะ
ลักษณะสำ�คัญอีกประการหนึ่งที่องค์การที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะจะต้องให้ความ
สำ�คัญในลำ�ดับสูงคือการส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีจริยธรรมของการให้บริการ
ซึ่งความจริงแล้วจริยธรรมของการบริการสาธารณะสะท้อนมาจากหลักคำ�สอนทางพระพุทธศาสนา
ที่สำ�คัญในหลายเรื่องคือธรรมที่สำ�คัญของการให้บริการสาธารณะ และการจะอธิบายความเชื่อมโยง
ระหว่างจริยธรรมกับการบริการสาธารณะได้ จำ�เป็นต้องศึกษาความหมายของจริยธรรมเสียก่อน
โดยความหมายของจริยธรรมนัน้ ธีรภัทร เสรีรงั สรรค์ (2549) อธิบายว่า จริยธรรมนอกจากเป็นหลักความ
ประพฤติทเี่ หมาะสมแล้ว จริยธรรมยังได้รบั อิทธิพลจากคำ�สอนทางศาสนา ปทัสถานทางสังคม ค่านิยม
ทางสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนนงลักษณ์ วิรัชชัย บุปผา เมฆทองคำ�และธีรวัฒน์ ฆะราช
(2551) ได้อธิบายว่า จริยธรรมคือการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในลักษณะที่ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางสังคมส่วน นอกจากนีด้ วงเดือน พันธุมนาวิน (2544) อธิบายว่า
จริยธรรมคือระบบของการทำ�ความดี ละเว้นความชัว่ เป็นระบบทีอ่ ธิบายเกีย่ วกับสาเหตุทบี่ คุ คลจะทำ�
หรือไม่ท�ำ ตลอดจนกระบวนการเกิดและเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเหล่านีแ้ ละคมเพชร ฉัตรศุภกุล (2547)
กล่าวว่า จริยธรรมคือการกระทำ�ต่างๆ เพื่อความสงบสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคมที่นับว่าถูกต้อง
ดีงามเป็นหลักปฏิบัติที่สังคมต้องการ
ส่วนความหมายของจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�งานจะหมายถึง รายการทำ�ความดี ละเว้น
ความชั่วในเรื่องซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติซึ่งเกี่ยวโยงกับสถานการการทำ�งาน
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เกีย่ วข้องกับกระบวนการทำ�งานและผลงาน ตลอดจนเกีย่ วข้องกับผูร้ บั ผลประโยชน์หรือผูท้ รี่ บั โทษจาก
ผลงานหรือการทำ�งานนั้นๆ ซึ่งเมื่อนำ�จริยธรรมดังกล่าวมาใช้ในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ โดยมีการกำ�หนด
เป็นประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพการงานแต่ละอย่างกำ�หนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกแห่งกลุ่มวิชาชีพนั้นๆ จึงเรียกว่าจรรยาบรรณ ซึ่งอาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ (ธีรภัทธ์ เสรีรังสรรค์, 2555, น. 7)
ความสำ�คัญของจริยธรรมในการให้บริการสาธารณะ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยมีปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ เช่น มีการนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ การดำ�เนินเพื่อตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่เปลี่ยนไป นโยบายการดำ�เนินงานเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังมี
อิทธิพลจากภายนอกองค์การ ได้แก่กลุ่มทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย ทุนนิยมข้ามชาติ กลุ่มองค์การที่ไม่
แสวงหาผลกำ�ไรและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ก็จะมีบทบาทในการเพิ่มแรงกดดันต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การดำ�เนินการตามภารกิจของรัฐ เพราะประชาชนผู้เสียภาษีให้แก่รัฐ ย่อมมีความคาดหวังต่อการให้
บริการสาธารณะของรัฐ
ทั้งนี้การให้บริการสาธารณะของรัฐ จะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีความเป็นธรรมซึ่งคูเรียนและรอลส์
(Kurian, 2011; Rawls, 1971, น. 4 )ได้อธิบายว่า เป็นหลักการที่ใช้กำ�กับหรือกำ�หนดโครงสร้างความ
สัมพันธ์ ของคนและสถาบันในสังคมอันเกี่ยวกับการกระจายประโยชน์และสิ่งที่มีค่าในสังคม การเข้า
ถึงทรัพยากรรวมถึงโอกาสที่จะได้รับสิทธิบางอย่าง และการกำ�หนดภาระหน้าที่ให้แก่สมาชิกในสังคม
ทฤษฎีความเป็นธรรมได้รับอิทธิพลมาจากผลงานเรื่อง “Politics” ของอริสโตเติลที่เกี่ยวกับแนวคิด
การกระจายอย่างเป็นธรรมในสังคม และกลายเป็นข้ออภิปรายถกเถียงกันเรื่องมา จวบจนกระทั่งใน
ช่วงทศวรรษที่ 1970s เมื่อนักปรัชญาชาวอเมริกันชื่อ จอห์รอลส์ (John Rawls) ได้เขียนผลงานชิ้น
สำ�คัญเรื่อง “ทฤษฎีความเป็นธรรม” (A Theory of Justices) ในปี 1971 (Wikipedia, online) เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าการจัดทำ�บริการสาธารณะโดยรัฐแก่ประชาชนนัน้ จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงความเป็นธรรมใน
สังคมที่ประชาชาชนทุกคนจะต้องได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
จะเห็นได้ว่าความเป็นธรรมในสังคม จะเป็นการกระจายทรัพยากรประโยชน์สาธารณะให้แก่
ประชาชนในรัฐอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ซึ่งการกระจายทรัพยากรดังกล่าวไปสู่ประชาชนโดยรวมได้นั้น
จะต้องพื้นฐานความดีงามในจิตใจของผู้ให้บริการสาธารณะ เป็นข้อกำ�หนดพฤติกรรมที่เหมาะสม
ถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการ และเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยจริยธรรมในการให้บริการสาธารณะ
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จะมีความสำ�คัญหลายประการ ได้แก่
1. ส่งผลที่ดีต่อผู้ปฏิบัติ ซึ่งหากบุคคลใดปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมก็จะนับได้ว่าเป็นผู้มีภาพ
ลักษณ์ที่ดีต่อสังคม จะทำ�ให้ตนเองรู้สึกภูมิใจ อิ่มใจ สบายใจ เป็นที่รักใคร่น่าไว้วางใจของผู้อื่น
2. ส่งผลต่อสังคมส่วนรวม ซึง่ การให้บริการสาธารณะทีด่ จี ะส่งผลให้ผมู้ ารับบริการจะเกิดความ
พึงพอใจและยินดีมาใช้บริการอีกอันเป็นการตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานในการทำ�งาน องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน มักจะเกิดจากมาตรฐานการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ การนำ�จริยธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริการสาธารณะจะส่งผลให้ระดับมาตรฐานของประสิทธิภาพยังคงอยู่ ก็จะทำ�ให้มนั่ ใจได้วา่ คุณภาพ
กับความคาดหวังของผู้รับบริการมีความเหมาะสมสัมพันธ์กัน
4. ช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การและบุคลากรขององค์การ จริยธรรมในการให้บริการ
สาธารณะจะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีการให้บริการด้วยความเป็นมิตร
ซึ่งจะทำ�ให้องค์การและบุลากรได้รับการยอมรับนับถือเป็นที่น่ายกย่อง ซึ่งจะส่งให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
การประยุกต์ใช้จริยธรรมในการบริการสาธารณะ
เมื่อจริยธรรมได้ถูกนำ�มาใช้ในการให้บริการสาธารณะแล้วผู้เขียนได้ทำ�การวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับการบริการสาธารณะเพื่อเป็นตัวหนุนเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีลักษณะ
ความสัมพันธ์ ดังนี้
1. หลักความต่อเนื่อง คือการให้บริการสาธารณะนั้น รัฐจะหยุดให้บริการไม่ได้ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม เพราะประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน หลักความต่อเนื่องนี้อาจเรียกได้อีกว่าหลัก
ความสมํ่าเสมอ จริยธรรมที่ส่งเสริมหลักความสมํ่าเสมอ ได้แก่
		 1.1 มงคลสูตร (โดยเฉพาะความมีวินัย, การทำ�งานไม่คั่งค้าง, การตั้งตนไว้ชอบ)
		 1.2 พรหมวิหาร (โดยเฉพาะหลักเมตตา ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข, กรุณา ต้องการ
ให้ผู้อื่นผ่านพ้นความทุกข์หรือปัญหาต่างๆ)
		 1.3 ฆราวาสธรรม (สัจจะซื่อสัตย์ ซื่อตรง, ทมะ ความข่มใจ, ขันติ ความอดทน,
จาคะ ความเสียสละ)
		 1.4 มรรค 8 (โดยเฉพาะ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ, สัมมากัมมันตะ การงานชอบ,
สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ, สัมมาวายะ มีความเพียรชอบ, สัมมาสติ มีความระลึกชอบ)
1.5 หลักการสงเคราะห์ (สงเคราะห์ด้วยสิ่งของ สงเคราะห์ด้วยคำ�แนะนำ�)

130

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 11 No. 2 (July - December 2019)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

1.6 กถาวัตถุ 10 (โดยเฉพาะวิริยารัมภะความเพียรอย่างสมํ่าเสมอ)
เมือ่ สรุปแล้วจะปรากฏเป็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับการบริการสาธารณะว่าด้วย
หลักความต่อเนื่อง ดังนี้

การบริการสาธารณะ
ว่าด้วยหลักความต่อเนื่อง

จริยธรรมที่เหมาะสม
1. มงคลสูตร (โดยเฉพาะความมีวินัย, การทำ�งานไม่คั่งค้าง,
การตั้งตนไว้ชอบ)
2. พรหมวิหาร (โดยเฉพาะหลักเมตตา, กรุณา)
3. ฆราวาสธรรม (โดยเฉพาะ สัจจะซื่อสัตย์ ซื่อตรง,
ทมะ ความข่มใจ, ขันติ ความอดทน, จาคะ ความเสียสละ)
4. มรรค 8 (โดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ,
สัมมากัมมันตะ การงานชอบ, สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ,
สัมมาวายะ มีความเพียรชอบ, สัมมาสติ มีความระลึกชอบ)
5. หลักการสงเคราะห์ (โดยเฉพาะสงเคราะห์ดว้ ยสิง่ ของ สงเคราะห์
ด้วยคำ�แนะนำ�)
6. กถาวัตถุ 10 (โดยเฉพาะวิรยิ ารัมภะความเพียรอย่างสมํา่ เสมอ)

ภาพ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบริการสาธารณะว่าด้วยหลักความต่อเนื่อง
จากภาพอธิบายได้วา่ การจะบริการสาธารณะอย่างต่อเนือ่ งนัน้ ผูใ้ ห้บริการจะต้องมีจริยธรรม
ทีเ่ กีย่ วกับการทำ�งานมิให้หมักหมมคัง่ ค้างลักษณะดินพอกหางหมูและความมีระเบียบวินยั ในการทำ�งาน
และด้วยเหตุทวี่ า่ การบริการสาธารณะมิอาจหยุดให้บริการแก่ประชาชนได้ ผูใ้ ห้บริการจะต้องมีทศั นคติที่
ดีตอ่ การให้บริการ โดยจะต้องมีจติ สำ�นึกทีด่ ี ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ให้ค�ำ แนะนำ�ทีด่ มี คี วามสุภาพ
มีความเห็นอกเห็นใจ มีสติและมีความรอบคอบ มีความขยันไม่ย่อท้อต่อความยากลำ�บาก เป็นต้น
2. หลักความเสมอภาคหรือหลักความยุตธิ รรมในการให้บริการสาธารณะ ได้แก่ การปฏิบตั ติ อ่
ผู้มารับบริการโดยไม่แตกต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะไม่เฉพาะบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ผู้ใช้บริการสาธารณะจะต้องสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และ
รัฐต้องไม่กำ�หนดเงื่อนไขในการเข้าถึงการบริการสาธารณะในลักษณะเลือกปฏิบัติ หลักจริยธรรมที่ส่ง
เสริมความเสมอภาค ได้แก่
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2.1 การหลีกเว้นจากอคติ (ความลำ�เอียงเพราะ ชอบ โกรธ เกลียด กลัว และหลง)
2.2 พรหมวิหาร 4 (โดยเฉพาะอุเบกขา การวางใจเป็นกลาง)
2.3 ทศพิธราชธรรม (โดยเฉพาะอวิหงิ สา ไม่เบียดเบียน, อวิโรธนะ ไม่คลาดเคลือ่ นในหลักการ)
2.4 มงคลสูตร (โดยเฉพาะการไม่หวั่นไหวในสถานการณ์, การตั้งตนไว้โดยชอบในแนวทาง
ปฏิบัติ)
เมื่อสรุปแล้วจะปรากฏเป็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับการบริการสาธารณะ
ว่าด้วยหลักความเสมอภาค ดังนี้

การบริการสาธารณะ
ว่าด้วยหลักเสมอภาค

จริยธรรมที่เหมาะสม
1. การหลีกเว้นจากอคติ (ความลำ�เอียงเพราะ ชอบ โกรธ เกลียด
กลัว และหลง)
2. พรหมวิหาร 4 (อุเบกขา การวางใจเป็นกลาง)
3. ทศพิธราชธรรม (อวิหิงสา ไม่เบียดเบียน, อวิโรธนะ ไม่คลาด
เคลื่อนในหลักการ)
4. มงคลสูตร (การไม่หวั่นไหวในสถานการณ์, การตั้งตนไว้โดย
ชอบในแนวทางปฏิบัติ)

ภาพ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับการบริการสาธารณะว่าด้วยหลักความเสมอภาค
จากภาพอธิบายได้ว่า การบริการสาธารณะว่าด้วยหลักความเสมอภาคนั้น ผู้ให้บริการจะต้อง
คำ�นึงถึงความยุตธิ รรม โดยเว้นจากอคติความชอบหรือความชังส่วนตัว มีใจเทีย่ งธรรมเป็นกลาง ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการบริการแม้ขณะที่มีความเสี่ยงต่อการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติเพราะ
ประโยชน์อนื่ ใด ผูใ้ ห้บริการจะต้องวางตนเอาไว้ให้มนั่ คงไม่หวัน่ ไหวต่อเหตุการณ์ตา่ งๆ มีจดุ ยืนทีม่ นั่ คง
กับความถูกต้องถูกระเบียบของการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. หลักความเปลีย่ นแปลง (ความก้าวหน้า) ได้แก่ความอ่อนตัวปรับเปลีย่ นได้ซงึ่ หลักการบริการ
สาธารณะจะต้องปรับตัวเข้ากับสังคมและสอดคล้องกับวิวฒ
ั นาการทางสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป หลักจริยธรรม
ที่ส่งเสริมหลักความเปลี่ยนแปลง ได้แก่
3.1 ปฏิสัณฐาน (การต้อนรับทั้งต้อนรับด้วยสิ่งของและการให้คำ�แนะนำ�ที่ดี)
3.2 สังคหวัตถุ (โดยเฉพาะปิยวาจา การกล่าวคำ�ที่ไพเราะก่อให้เกิดความรัก)
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3.3 อิทธิบาท (โดยเฉพาะจิตตะ ความตั้งใจให้บริการ, วิมังสา ความรอบคอบหมั่นปรับปรุง
พัฒนางานอยู่เสมอ)
3.4 ทศพิธราชธรรม (โดยเฉพาะ มัททวะ ความอ่อนโยน, อักโกธะ ไม่โกรธ ไม่ฉุนเฉียว)
3.5 ฆราวาสธรรม (โดยเฉพาะทมะ ความข่มใจ, ขันติ ความอดทนอดกลั่น)
เมื่อสรุปแล้วจะปรากฏเป็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับการบริการสาธารณะ
ว่าด้วยหลักการเปลี่ยนแปลง (หลักความก้าวหน้า) ดังนี้

การบริการสาธารณะ
ในหลักการเปลี่ยนแปลง
(หลักความก้าวหน้า)

จริยธรรมที่เหมาะสม
1. ปฏิสัณฐาน (การต้อนรับด้วยสิ่งของและการให้คำ�แนะนำ�ที่ดี)
2. สังคหวัตถุ (ปิยวาจา การกล่าวคำ�ที่ไพเราะก่อให้เกิดความรัก)
3. อิทธิบาท (จิตตะ ความตั้งใจให้บริการ, วิมังสา ความรอบคอบ
หมั่นปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ)
4. ทศพิธราชธรรม (มัททวะ ความอ่อนโยน, อักโกธะ ไม่โกรธ
ไม่ฉุนเฉียว)
5. ฆราวาสธรรม (ทมะ ความข่มใจ, ขันติ ความอดทนอดกลั้น)

ภาพ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับการบริการสาธารณะ
ว่าด้วยหลักการเปลี่ยนแปลง (ความก้าวหน้า)
จากภาพอธิบายได้ว่า ประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการที่ดี จะต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนาให้ดีอยู่เสมอ การให้บริการที่ดีจะทำ�ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและยินดีกลับมา
ใช้บริการอีก สำ�หรับภาครัฐ การให้บริการสาธารณะที่ดี ผู้ให้บริการจะต้องมีปฏิสัณฐาน (การต้อนรับ)
ที่ดี เพื่ออำ�นวยความสะดวกทั้งปัจจัยด้านกายภาพ เช่น มีโต๊ะ เก้าอี้ นํ้าดื่ม ห้องนํ้าไว้บริการ มีความ
ตั้งใจในการให้บริการ ใช้คำ�พูดที่สุภาพ ให้คำ�แนะนำ�ด้วยความมีไมตรีจิต เมื่อมีเหตุที่จะทำ�ให้เกิดความ
ขุน่ มัวในใจกรณีทเี่ กีย่ วกับผูร้ บั บริการ ก็จะต้องรูจ้ กั ข่มใจ มีความอดทนอดกลัน้ ไม่ลแุ ก่โทสะ เมือ่ ปฏิบตั ิ
ได้เช่นนี้แล้ว ก็จะทำ�ให้คุณภาพของการให้บริการมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน
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สรุป
การบริการสาธารณะเป็นภารกิจที่รัฐได้ดำ�เนินการแก่ประชาชน ด้วยเหตุผลหลักๆ ได้แก่
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเหตุผลด้านคุณภาพชีวิตที่ดี คือการมีอาชีพ รายได้
มีสขุ ภาพอนามัยทีด่ แี ละสวัสดิการทีด่ ี เป็นต้น และโดยทีร่ ฐั ได้น�ำ ทรัพยากรต่างๆ มาให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนซึง่ ต้องมีคา่ ใช้จา่ ยดำ�เนินการในส่วนต่างๆ และจำ�นวนค่าใช้จา่ ยนีก้ ม็ าจากการจัดเก็บภาษี
จากประชาชน จะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้งสองด้านจะมีความสัมพันธ์กัน
เมือ่ ประชาชนได้จา่ ยภาษีให้แก่รฐั เพือ่ ให้รฐั ได้จดั ทำ�บริการสาธารณะแล้ว ประชาชนผูเ้ สียภาษี
ย่อมมีความคาดหวังต่อการบริการทีด่ ซี ง่ึ หลักสำ�คัญของการบริการสาธารณะจะเกีย่ วข้องกับหลักการพืน้ ฐาน
ได้แก่ หลักความต่อเนื่อง หลักความเสมอภาคและหลักความก้าวหน้าซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปที่รัฐจะ
ต้องให้บริการแก่ประชาชน นอกจากนี้การจะเสริมสร้างหลักการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพจำ�เป็นต้อง
พัฒนาผู้ให้บริการโดยใช้หลักจริยธรรมที่เหมาะสมและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพราะเมื่อองค์การ
จะพัฒนาคุณภาพทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนแล้ว ก็จะได้พัฒนา
ในลักษณะของการนำ�ไปใช้ได้จริงซึ่งจะทำ�ให้การบริการสาธารณะมีคุณภาพและส่งผลให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ ความไว้เนื้อเชื่อใจและความพึงพอใจแก่ประชาชนในภาพรวม
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